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زائران و راه پيمايان اربعين، سياسی ترين انسان های عصر حاضر هستند؛ آنها شعار 
مهدويّت را بر دس��ت گرفته اند؛ همين انتظار فرج و طلب ظهور گواهی سياس��ی 
بودن آنهاست؛ اين شيفتگان حسين )ع(، در عصر سيطره طواغيت و فراعنه مدرن 
و دجال های کرواتی، منجی عدالت گستر و شخصيت معصوم نجات بخش بشريت 

را طلب می کنند.
چند س��الی است که ميليون ها انسان ش��يفته آزادگی از اکناف عالم از هر دين و 
نژاد و فکر و مذهبی، از حوالی روز پنجم تا روز بيستم ماه صفر، ميعادگاه و ميقات 
مش��خصی دارند؛ مس��يری بهش��تی با هزاران عمود که دل ها را صيقل می دهد و 

جان ها را می شويد و قدم ها را استوار می سازد.
سخن از عشاق الحسين)ع( است که در اربعين محبوب قدسی شان، از ايوان طالی 
نجف، راه بين الحرمين در کربال را با شور و شعوری خاص، پيش می گيرند. سخن 
از رهروان جاده ظهور است؛ سخن از سربازان سپاه زينب کبری)س( است؛ سخن 

از غديريان و حق طلبان و ظلم ستيزان است.
*جاماندگان قافله عشق  که در تب انتظار می سوزند

زائران اربعين جاماندگان قافله عشق اند، اما اميد و شوق وصال دارند؛ اقتضاء تاريخ، 
ميان آن ها و کاروان عاش��ورايی مواليش��ان حس��ين )ع( هزار و چهارصد و اندی 
س��ال فاصله انداخته است، اما اميد و شوق در رکاب بودن فرزند حسين )ع( امام 
حاضرغايب ش��ان، سراس��ر وجود و لحظه های آن ها را فرا گرفته است؛ عطر وجود 
قدس��ی امام زمان شان را در همين مس��ير رويايی و بهشتی نجف تا کربال در ايام 
اربعين استش��مام می کنند؛ با هر قدمی که در اين مسير برمی دارند، فرج و انتظار 

و ظهور را زمزمه می کنند.
سیاسی ترین انسان های عصر حاضر

زائران و راه پيمايان اربعين، سياس��ی ترين انس��ان های عصر حاضر هستند؛ همين 
انتظار فرج و طلب ظهور گواهی سياسی بودن آنهاست؛ اين شيفتگان حسين )ع(، 
در عصر سيطره طواغيت و فراعنه مدرن و دجال های کرواتی، منجی عدالت گستر 
و ش��خصيت معصوم نجات بخش بشريت را طلب می کنند؛ لذا خطاست اگر تصور 
شود، زائران و راه پيمايان اربعين فقط شور حسينی دارند؛ خير! آن ها شعار مهدويّت 
را بر دست گرفته اند و با هر قدمشان در مسير کربال، گويی آن فراز ملکوتی دعای 
ندبه را بر لب جاری می کنند که »اين المعّد لقطع دابر الّظلمه، اين المنتظر القامة 
األم��ت و العوج، اين المرتجی ألزالة الجور و العدوان«. يعنی کجاس��ت آنکه بنای 

ظلم را ويران کند.
منتظران اربعینی

ياد امام حسين )ع( همراه و هم پای ياد امام زمان )عج( است؟ نمی توان در بيابان 
به ش��وق رسيدن به مضجع حسين )ع( قدم زد و سرزنش خار مغيالن را به جان 
خريد، اما يوس��ف زهرا )س( را به ياد نياورد! نمی توان محب حس��ين )ع( بود، اما 

برای فرج و ظهور فرزندش بی تابی نکرد! نمی توان اربعينی و چله نش��يِن س��وگ 
ساالر شهيدان بود و اندوهگين فراق از فرزندش مهدی )عج( نبود!

راس��تی همين فراق است که سايه ظلم را در دنيای امروز گسترانده است؛ ظلمی 
که هم ش��اخ دارد و هم دم؛ ُقطرش به بزرگی بمب »۲۲۷ کيلوگرمی ام کا ۸۲« 
آمريکاي��ی اس��ت که در صعده يم��ن، ۴۰ کودک معصوم و مظل��وم را به خاک و 
خون کش��يد؛ نکبتش به نفرت انگيز بودن قهقه های مستانه صهيونيست ها شبيه 
اس��ت، آنگاه که »علی« نوزاد شيرخواره فلس��طينی را درشهرک »دوما« واقع در 
جنوب ش��رق »نابلس« زنده زنده در آتش س��وزاندند. تعفنش به مانند گنديدگی 
حرام خواران و سوداگرانی است که با قاچاق و کاله برداری و ربا و اختالس و ارتشاء، 

کاخ ها ساخته اند و فقرا و ضعفاء را به استثمار می کشند.
اربعین؛ ظلم ستیزی و عدالت گستری 

راه پيماي��ان اربعين می خواهند اين فراق بايد پاي��ان يابد؛ می خواهند بر اين ظلم 

و ظلمات خط بطالن کش��يده ش��ود؛ می خواهند آيه شريفه »َو نُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَی 
ًة َو نَْجَعلَُهُم الْواِرثِيَن« متجلی ش��ود؛  َِّذيَن اْس��ُتْضِعُفوا فِ��ی األَأْْرِض َو نَْجَعلَُهْم أَئِمَّ ال
می خواهند پاس��خ مهدی موعود )عج( به نوای غريبانه اس��تغاثه حس��ين )ع( که 
فرمود: »َهْل ِمْن ناِصٍر يَْنُصُرنی« را با گوش جان استماع کنند و پرچم ظلم ستيزی 

و عدالت گستری را برافراشته ببينند.
امید اربعینی ها؛ نابود کردن بنای ظلم در سطح جهان

راه پيماي��ان اربعين صرفا برای قدم زدن و آرام کردن دل متالطم ش��ان طی طريق 
نمی کنند؛ اميد اس��ت که آن ها را به اين راه کش��انده اس��ت؛ اميد به نابود کردن 
بنای ظلم در س��طح جهان؛ امری که نه فقط ممکن است، بلکه حتمی است؛ َولَو 
َکِرَه الُمشِرکوَن؛ ولو دستگاه های تبليغاتِی مراکز استکباری دنيا و روشنفکرنما های 
وابس��ته به آنها، عزمشان را برای کور کردن اين اميد جزم کرده باشند؛ »الحسين 
يجمعنا« چه ش��عار پر مفهوم و نغز و با مس��مايی؛ حسين )ع(، آزادگان عالم را به 

وقت اربعين فراخوانده تا برای در رکاب بودن مهدی موعود )عج( رزمايش کنند و 
بر يزيديان و طواغيت مدرن بش��ورند. به تعبير رهبر معظم انقالب، اربعين، رسانه 

پرقدرت عاشورا است و عاشورا نماد جاودان ظلم ستيزی است.
اربعین و مدافعان حرم

اما جفاست از عظمت اربعين و شور و شعور رهروان آن بگوييم و يادی از شهدای 
مدافع حرم نکنيم؛ همان سربازان سبکبار سفر کرده قافله عشق حسينی که توطئه 
۷ هزار ميليارد دالری آمريکايی – صهيونيس��تی – س��عودی داعش را با بينش و 
منش و رش��ادت خود خنثی کردند؛ همان آقازاده های لباس خاکِی سر در افالکی 
که در روز های منتهی به اربعين س��ال ۱۳۹۳، وقتی داعش��ی های جنايت پيشه با 
حمايت مس��تقيم و غيرمس��تقيم آمريکا تا منطقه »جرف الصخر« درحوالی کربال 
پيش آمده بودند با رش��ادت خود، حراميان را به عقب نشينی واداشتند و اتفاقا در 
همان س��ال بالغ بر ۲۰ ميليون زائر با وجود احتمال خطرات تروريستی، به شوق 
زيارت دردانه هستی روانه کربالی معلی شدند و اين سنت زوار ۲۰ ميليونی کربال 
در ايام اربعين به برکت رش��ادت آن مدافعان حرم، همچنان پابرجاست و سال به 

سال رونق می گيرد.
مانور قدرت جهان اسالم

امروزه حرکت عظيم اربعين وجهه جهانی پيدا کرده است و افراد زيادی از سراسر 
دنيا در اين راهپيمايی مقدس حضور پيدا می کنند و هر ساله به آمار زائران اربعين 
نيز افزوده می ش��ود. در واقع بايد راهپيمايی اربعين را مانور قدرت جهان اسالم و 

همه حق طلبان و آزاديخواهان جهان دانست.
مق��ام معظم رهبری، در باب عظمت راهپيماي��ی اربعين می فرمايند: »يک نمونه 
همي��ن راه پيمايی عظيِم اربعين اس��ت؛ اين واقعاً يک پديده اس��ت، يک پديده ی 
الهی اس��ت، يک پديده ی معنوی اس��ت. حقيقتاً قابل توصيف نيست؛ مثل خيلی 
از اين پديده های مهّم الهی، درس��ت قابل تفس��ير هم نيست؛ يعنی نمی شود اين 
حادث��ه را تحليل کرد. اين جور اين جمعّي��ِت عظيِم ميليونی راه بيفتند، در ظرف 
چند سال اين تحّقق پيدا کند، شکل پيدا کند! بله، در گذشته راه پيمايی بود، اّما 
اي��ن خبر ها نبود. ما اّطالع داريم ک��ه در ايّام مختلف، چه اربعين، چه غير اربعين 
-در خصوص اربعين يا بعضی اوقات ديگر- طاّلب از نجف و جا های مختلف عراق 
حرک��ت ميکردند ميرفتند، جمعّيت های فراوانی هم بودند. اّما اين جمعّيِت عظيِم 
ميليونی از جا های مختلف دنيا -چند ميليون از ايران و ميليون ها از خود عراق و از 
کشور های ديگر- اين حرکت عظيم، با وجود تهديد های تروريستی ای که هميشه 
وجود داشته و امروز هم وجود دارد، يک پديده ی فوق العاده عظيمی است؛ خيلی 
مهم است. اين نشان دهنده ی اوج گرفتن همين تفّکر مبارزه ی در راه خدا و در راه 
اسالم و آمادگی عمومی و همگانی در اين راه است؛ و اميدواريم که خداوند متعال 

ميزان برکت بدهد به اين حرکت ها و برکت بدهد به مردم«. 

راهپيمايی ۲۲ روزه بيش از ۱۸ ميليون زائر حسينی در يکهزار و ۵۰۰ کيلومتر 
جاده اصلی عراق بدون کوچکترين مشکل امنيتی به ايستگاه کربال رسيد تا ثابت 
ش��ود نيروهای مس��لح و امنيتی عراق توان و اقتدار الزم را برای تأمين امنيت 

کشورشان دارند.
بيش��تر استان های عراق در مدت س��ه هفته اخير صحنه پياده روی، عزاداری و 
حضور ميليون ها زائر از کشور های مختلف دنيا بود؛ از روز ۲۸ محرم که پياده 
روی اربعين با حرکت ش��يعيان بصره آغاز ش��د تا ۱۰ روز بعد که اهالی دياله و 
صالح الدين از ش��رق و شمال کش��ور عازم کربال شدند، برخی تصور می کردند 

وقوع عمليات تروريستی عليه زائران دور از انتظار نيست.
بوي��ژه اينکه اوايل مهر ماه بغداد و ۶ اس��تان جنوبی تا چند روز درگير اعتراض 
سپس درگيری داخلی بود؛ ناآرامی هايی که با انتشار نتايج پايش های اينترنتی 
پشت پرده آنها افشا و روشن شد که عربستان، اسرائيل و متحدان غربی آنان در 

صدد ايجاد ناامنی و آشوب در عراق هستند.
هرچند هدف نخس��ت اعتراضات مقابله با مش��کالت اقتصادی و وجود فساد در 
دستگاه های دولتی بود اما رسانه های غربی و سعودی تالش زيادی برای انحراف 
مس��ير معترضان به سمت تغيير حکومت و ناآرام سازی عراق در آستانه اربعين 
حس��ينی کردند.  دولت و نيروهای مس��لح عراق اما پس از يک هفته از ش��روع 
تظاهرات موفق به مهار و مديريت آن شدند؛ هدف مهم و بعدی نيروهای نظامی 

و امنيتی عراق تامين امنيت زائران حسينی و مقابله با تهديدات احتمالی بود.
گستردگی مسيرهای حرکت زائران در بيشتر استان های عراق، انبوه جمعيت و 
طوالنی بودن زمان راهپيمايی، تامين امنيت زائران را با مشکالت متعددی مواجه 
کرد و اين در حالی بود که نيروهای مسلح عالوه بر تامين امنيت می بايست در 

خدمت رسانی به زائران هم وارد ميدان می شد.
در اين مدت فرودگاه های عراق مملو از زائر بود، ۵ مرز زمينی شبانه روز شاهد 
ورود گس��ترده راهپيمايان اربعين بود و ح��دود ۱۳ ميليون عراقی هم از داخل 
کشور به مقصد کربال به جاده ها زده بودند که مديريت و کنترل اين شرايط را 

حساس تر می کرد.
آن هم در حالی که گروه های تکفيری عمليات های مختلفی برای حمله به زائران 
شيعه تدارک ديده بودند؛ کما اينکه ده ها حمله تروريستی پيش از انجام کشف و 
خنثی شد. کشف گلوله های کاتيوشا و خمپاره ۶۰ ميليمتری در دياله که برای 

هدف قرار دادن مسير تردد زائران آماده شده بود و نيز کشف خنثی کردن يک 
فروند پهپاد داعشی از جمله عمليات هايی بود که پيش از انجام توسط الحشد 

الشعبی انجام شد.
ستاد فرماندهی عمليات عراق هم ۲۳ مهر اعالم کرد در دو عمليات جداگانه، دو 
طرح حمله انتحاری به زائران اربعين حسينی )ع( در بغداد و سامرا خنثی شد. 
در يکی از اين طرح ها قرار بود دو تروريس��ت انتحاری با کمربندی انفجاری به 

زائران اربعين حسينی )ع( حمله کنند.
در عمليات ديگر، چهار تروريست انتحاری توسط واحد استخبارات وزارت کشور 
عراق به هالکت رس��يدند. آخرين مورد آن هم سه روز پيش از اربعين حسينی 
کش��ف ش��د، جايی که نيروهای الحشد الشعبی يک س��امانه پرتاب راکت های 
کاتيوش��ا را که برای شليک به جاده محل عبور راهپيمايان اربعين حسينی)ع( 

هدف گيری شده بود، کشف و ضبط کردند.
س��ازمان الحشد الشعبی)بس��يج مردمی( عراق بيش از ۵۰ هزار نيروی خود را 
ب��رای تامين امنيت زائران و اماکن زيارتی در ايام اربعين حس��ينی)ع( پای کار 

آورده بود.
کاروان ۱۸ ميليون نفری زائران پياده اربعين حسينی امروز به منزل پايانی رسيد 
و مراسم روز اربعين هم با حضور جمعيت ميليونی زائران در کربال برگزار شد؛ بی 
آنکه قطره ای خون از دماغ کسی بيايد. بی شک نيروهای امنيتی و نظامی عراق 
برای کشف توطئه ها و عمليات های تروريستی همکاری های اطالعاتی ويژه ای 
هم با همس��ايگان خود به ويژه جمهوری اس��المی ايران داشته اند و از ظرفيت 
اطالعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطالعات در عمليات های ضدتروريستی خود 

بهره گرفته اند.
دولت، نيروهای مس��لح و امنيتی عراق نش��ان دادند ک��ه از توانمندی، کفايت، 
اقتدار و تدبير کافی برای تامين امنيت کشورشان برخوردارند حتی در حالی که 
مخالفان زيادی در داخل و خارج عراق منتظر کمترين غفلت و اشتباه امنيتی آن 
هستند. واقعيت اين است که عراق با تکيه به توانمندی خودش ديگر نيازی نمی 
بيند که امنيت مردمش را از کشورهای زورگو طلب کند و برای آن هزينه های 
هنگفت هم بپردازد.شايد رس��يدن به اين خودباوری و ايستادن در مقابل طرح 
های تحميلی خارجی اس��ت که سبب شده مخالفان اقتدار عراق، ساقط کردن 

ايرنا دولت آن را در اولويت خود بگذارند. 
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نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پالک ۱۶ 

نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-۶ 
شاپا: ۳۹۴۷ - ۲۰۰۸ كدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱ 

سازمانآگهيها: ۸۸۰۰۶۹۶۹ 
چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

www.siasatrooz.ir


امامصادقعليهالسالم:هيچ کس نيست در روز قيامت مگر اينکه آرزو می کند کاش 
امام حسين )ع( را زيارت کرده بودم آن هنگاميکه می بيند که با زوار امام حسين )ع( چه 

می کنند، چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می شوند .

وز حدیث ر

ببينيد چطور بعد از هزار و دويست - سيصد سال دلها را مثل مغناطيسی می کشاند. 
اربعين را ببينيد، اين اشتياق جوانها به قبر آن بزرگوار و زيارت آن بزرگوار را ببينيد، اينها 

جاذبه است. اين برکتی است که خدا به آن فداکاری داده است. رهبرمعظمانقالب 

8 8 0 0 6 6 7 7

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

اهواز
°37 °21

فانوس:

گزارش

www.siasatrooz.com
@siasatrooz

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
AHVAZ-IRAN

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب
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TENDER NO.:40-32-96606-62-005

FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
    

NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
AHVAZ-IRAN

1398.4534

شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. 
بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

9780029-ftx :1ـ شماره مناقصه
2ـ موضوع مناقصه: زنجیر

3ـ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
4ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد.

ــب حداقل امتیاز  ــابه در صورت کس ــرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 196/700/000 ریال با اعتبار 5 ماهه و قابل تمدید برای یک دوره مش 5ـ توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی ش
قابل قبول/ یا واریز نقدی مبلغ مذکور

6ـ متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.
7ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942630ـ021 تماس حاصل نمایند.

8ـ محل ارسال پیشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از مسجد بالل، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پالک12، طبقه9، اتاق 16ـ9، کمیسیون مناقصات.
ــرکت نفت فالت قاره ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند،  ــط ش ــابه )در حدود مناقصه حاضر( توس ــال 1396 در مناقصات مش 9ـ مناقصه گرانی که از ابتدای س

نیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی و  اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.
تکمیل جداول ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 دوم

نوبت

شماره مجوز:1398.4308

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران

به بهانه برگزاری اربعین حسینی )علیه السالم(

گزارش

کاروان ۱۸میلیونی اربعین با امنیت به منزل آخر رسید


